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75. ROCZNICA WYZWOLENIA NIEMIECKIEGO OBOZU AUSCHWITZ–BIRKENAU

Ponad 200 ocalałych z Holo-
kaustu oraz 61 delegacji z ca-
łego świata uczestniczyło
w obchodach 75. rocznicy wy-
zwolenia niemieckiego, nazi-
stowskiego obozu koncentra-
cyjnego i zagłady Auschwitz-
Birkenau, największych w hi-
storii obozu. 

GG
łówne uroczystości odbyły się
po południu, w wielkim namio-
cie postawionym przed Bramą

Śmierci byłego obozu. Zwracając się do
uczestników rocznicowych uroczystości,
prezydent Andrzej Duda powiedział m.in.:
Mija 75 lat od zakończenia tego potwor-
nego, przerażającego, zbrodniczego kosz-
maru, który w tym miejscu rozgrywał się

przez pięć lat. Mijają już trzy pokolenia od
tamtego dnia, 25 stycznia 1945 roku, kie-
dy kilka tysięcy więźniów – wycieńczonych
okrucieństwem oprawców, niewolniczą pra-
cą, głodem, chorobami – doczekało wy-
zwolenia przez żołnierzy Armii Czerwonej. 

...Stajemy dziś wszyscy razem i pochy-
lamy głowy przed cierpieniem ofiar tej
najstraszniejszej w dziejach zbrodni. W ob-
liczu Ocalonych, w obecności ostatnich

Świadków, podejmujemy zobowiązania
na przyszłość. 

WW  iimmiieenniiuu  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj, która
pierwsza stała się celem agresji nazisto-
wskich Niemiec, której terytorium zna-
lazło się pod okupacją, a naród został
poddany terrorowi, która stworzyła naj-
większy w Europie konspiracyjny ruch
oporu przeciwko III Rzeszy, której żołnie-
rze walczyli z Niemcami na wszystkich

frontach II wojny
światowej, od jej
pierwszego do os-
tatniego dnia, któ-
rej sześć milionów
obywateli zginęło
z rąk hitlerow-
skich, w tym trzy
miliony Żydów
i która podejmuje
wszelkie starania
o zachowanie te-
go miejsca, terenu
obozu Auschwitz
– oraz wszystkich
innych miejsc za-
głady: byłych nie-

mieckich obozów, znajdujących się na na-
szych ziemiach, mam przywilej i zaszczyt
ponowić zobowiązanie, które my, Polacy,
przyjęliśmy na siebie już wtedy, kiedy do-
konywał się Holokaust, kiedy nasi poprze-
dnicy z narażaniem własnego życia nieśli
ratunek mordowanym Żydom, jako pierw-
si nieśli światu prawdę o Zagładzie i doma-
gali się reakcji od światowych mężów sta-
nu, i w którym to zobowiązaniu my, współ-
cześni Polacy – również ze względu na pa-
mięć o naszych bohaterskich rodakach,
takich jak Witold Pilecki i Jan Karski – kon-
sekwentnie trwamy: zawsze pielęgnować
pamięć i strzec prawdy o tym, co się tutaj
wydarzyło. 

Pragnę zaprosić zgromadzonych tu
dziś Dostojnych Gości, przedstawicieli in-
nych państw i narodów, a także instytucji
międzynarodowych i wszystkich ludzi do-
brej woli na całym świecie – do udziału
w tym dziele. Niech będzie to nasze wspól-
ne zobowiązanie, podjęte w obliczu ostat-
nich Ocalonych i Świadków: nieść dalej
w przyszłość przesłanie i przestrogę dla ca-
łej ludzkości, które płyną z tego miejsca. 

Fałszowanie historii II wojny świato-
wej, zaprzeczanie zbrodniom ludobójstwa
i negowanie Holokaustu oraz instrumen-
talne wykorzystywanie Auschwitz dla ja-
kichkolwiek celów – to bezczeszczenie pa-
mięci ofiar, których prochy są tutaj rozsy-
pane. Prawda o Holokauście nie może um-
rzeć. Pamięć o Auschwitz musi trwać, żeby
Zagłada nigdy więcej się nie powtórzyła. 

Głos zabrali także prezydenci Izraela,
Niemiec, Austrii, Słowenii, premierzy
Czech, Francji, Grecji oraz król Hiszpanii. 

Jednak najmocniej zabrzmiały słowa
przedstawicieli ponad 200 byłych Więź-
niów i Ocalałych z Zagłady, którzy przy-
byli z całego świata – m.in. ze Stanów
Zjednoczonych, Kanady, Australii, Izraela
i krajów europejskich. 

Z dużym oddźwiękiem, także między-
narodowym, spotkały się słowa b. więź-
nia, historyka i dziennikarza Mariana Tur-
skiego, który powiedział m.in.: Jestem
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jednym z tych jeszcze żyjących, nielicznych,
którzy byli w tym miejscu niemal do ostat-
niej chwili przed wyzwoleniem. 18 stycz-
nia zaczęła się moja tak zwana ewakuacja
z obozu Auschwitz, która po sześciu i pół
dniach okazała się marszem śmierci dla
więcej niż połowy moich współwięźniów... 

...Obiecuję wam młodzi, że nie będę
opowiadał o moich cierpieniach, nie będę
wam opowiadał o moich przeżyciach,
o moich dwóch marszach śmierci, o tym
jak kończyłem wojnę, ważąc 32 kilo, zu-
pełnie już na skraju życia, wyczerpania.
Nie będę opowiadał o czymś, co było naj-
gorsze, to jest o tragedii pożegnania, roz-
stania z najbliższymi, kiedy widzisz po se-
lekcji, przeczuwasz, co ich czeka...

Chciałbym mojej córce, moim wnukom,
ich pokoleniom powiedzieć o was samych.
Widzę, że jest między nami Pan prezydent
Austrii Alexander van der Bellen... Gościł
Pan mnie i kierownictwo Międzynarodowe-
go Komitetu Oświęcimskiego, kiedy mówili-
śmy o tamtych czasach. W pewnym mo-
mencie Pan użył takiego sformułowania
„Auschwitz nie spadło z nieba“. 

...Wczesne lata 30., Berlin. Znajduje-
my się prawie w centrum Berlina, trzy
przystanki od ogrodu zoologicznego. Jest
tam, gdzie dzisiaj jest stacja metra, park
bawarski. I oto jednego dnia, w tych wcze-
snych latach 30. na ławkach pojawia się na-
pis: „Żydom nie wolno siadać na tych ław-
kach“. ...A była to dzielnica zamieszkała
przez intelektualistów, inteligencję nie-
miecką żydowskiego pochodzenia. Miesz-
kali tam Albert Einstein, noblistka Nelly
Sachs, przemysłowiec i polityk, minister
spraw zagranicznych Walther Rathenau. 

Jest tam basen pływacki i napis „Żydom
zabroniony wstęp do tej pływalni“. Można
powiedzieć, nie jest to przyjemne, ale w koń-
cu Berlin ma tyle miejsc, gdzie można się
kąpać... Gdzieś indziej pojawia się napis
„Żydom nie wolno należeć do niemieckich
związków śpiewaczych“. No to co, niech
sami chcą śpiewać... 

Potem pojawia się napis i rozkaz „dzie-
ciom żydowskim, niearyjskim, nie wolno

się bawić z dziećmi niemieckimi, aryjski-
mi“. A potem kolejny –  „Żydom sprzeda-
jemy chleb i produkty żywnościowe tylko
po godzinie 17“...

...Wszyscy, którzy to widzą, zaczynają
się oswajać i zaczynają przywykać do myśli
i do idei, że ta mniejszość, która wydała
Einsteina, Sachs, Heinricha Heinego, Men-

delsonów i wielu noblistów, że ona jest
inna, że ona może być wypchnięta ze
społeczeństwa, że to są ludzie inni, ob-
cy, którzy roznoszą zarazki, epidemie. To
już jest straszne, niebezpieczne, to jest
początek tego, co za chwilę może na-
stąpić. To chciałbym powiedzieć mojej
córce, mojej wnuczce, ich równieśni-
kom: nie bądźcie obojętni... 

Władza widzi, że ludzi powoli ogar-
nia znieczulica, przestają reagować na

zło. I wtedy ta władza może sobie pozwo-
lić na dalsze przyspieszenie procesu zła...
Zakaz przyjmowania Żydów do pracy, za-
kaz emigracji, a potem nastąpi już wysyła-
nie do gett, do Kowna, do Rygi, do mojego
getta łódzkiego, skąd większość zostanie
wysłana do Kulmhofu w Chełmnie nad
Nerem, ...do Auschwitz. I tu się sprawdza
to, co mówił Pan prezydent. Au-
schwitz nie spadł nagle z nieba,
Auschwitz tuptał, dreptał mały-
mi kroczkami, zbliżał się, aż sta-
ło się to, co stało się tutaj. 

...Mój najbliższy przyjaciel,
prezydent Międzynarodowego Ko-
mitetu Oświęcimskiego Roman
Kent, wymyślił jedenaste przy-
kazanie, które jest doświadcze-
niem Shoah, doświadczeniem
Holokaustu, doświadczeniem tej
strasznej epoki pogardy, brzmi
ono: „nie bądź obojętnym“. 

I to chciałbym powiedzieć mojej córce,
moim wnukom, ich rówieśnikom w Polsce,
w Izraelu, w Ameryce, w Europie Zachod-
niej, w Europie Wschodniej, tak w Europie
Wschodniej, to bardzo ważne – nie bądźcie
obojętni, jeżeli widzicie kłamstwa histo-
ryczne, i że przeszłość jest naciągana na
poczet aktualnej polityki. Nie bądźcie obo-
jętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest
dyskryminowana, kiedy jakakolwiek wła-
dza narusza przyjęte umowy społeczne... 

Auschwitz nie spadło z nieba – zaczęło
się od drobnych prześladowań. I teraz mo-
że wydarzyć się wszędzie. Obok zła nie
można przechodzić obojętnie... 

Po ekumenicznej modlitwie, odmó-
wionej przez rabina i duchownych innych
wyznań uczestnicy obchodów udali się
pod Międzynarodowy Pomnik Ofiar Obo-
zu w Birkenau, gdzie delegacje państwo-

we, opiekunowie obozu oraz darczyńcy
zapalili znicze pamięci. 

Przedstawiciele Ocalonych zapalili
znicze przed rozpoczęciem głównych
uroczystości, a pod Ścianą Śmierci rano
wieńce złożył prezydent Andrzej Duda
z grupą byłych więźniów. 

Rocznica wyzwolenia obozu i związa-
ne z nią uroczystości odbiły się szerokim
echem na całym świecie. Prezydent Sta-
nów Zjednoczonych Donald Trump wydał
proklamację ustanawiającą 27 stycznia
Narodowym Dniem Pamięci w 75. roczni-
cę wyzwolenia Auschwitz. Wzywa ona
m.in. wszystkich Amerykanów, by tego
dnia stosownymi programami, uroczy-
stościami i modlitwą uczcili pamięć ofiar
Holokaustu i nazistowskich prześladowań.
W Niemczech zainicjowano powszechną
dyskusję nad propozycją, aby każdy uczeń
był co najmniej raz w roku na terenie
niemieckiego, nazistowskiego obozu kon-
centracyjnego lub zagłady. Bezpośrednią
relację z centralnych uroczystości w Au-
schwitz transmitowały największe stacje
telewizyjne Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Francji. 

WWramach obchodów 75-lecia wy-
zwolenia obozu, 23 stycznia, od-

było się w Instytucie Yad Vashem w Jero-
zolimie V Światowe Forum Holokaustu
pod hasłem Pamiętajmy o Holokauście,
walcząc z antysemityzmem. Organizato-
rem była Fundacja Światowe Forum Ho-
lokaustu we współpracy z Instytutem
Pamięci Męczenników i Bohaterów Holo-
kaustu Yad Vashem, pod patronatem
prezydenta Izraela Reuwena Riwlina. 

W zorganizowanych z dużym rozma-
chem uroczystościach uczestniczyło 46 za-
granicznych delegacji, w tym prezydenci
Francji, Niemiec, Rosji i wiceprezydent
Stanów Zjednoczonych. 

W rezultacie zabiegów związanego
z prezydentem Putinem Mosze Kantora,
jednego z głównych organizatorów Forum,
uniemożliwiono praktycznie zabranie gło-

[ Dokoƒczenie ze str. 3
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su przez prezydenta Andrzeja Dudę, któ-
ry w tej sytuacji zrezygnował z uczest-
nictwa. Polskę reprezentował Ambasador
RP w Izraelu Marek Magierowski. 

Wszystkie wystąpienia wygłoszone
podczas Forum wyrażały wspólną myśl –
każdy naród ma prawo do pamięci, która
musi opierać się na faktach, a nie na nie-
nawistnej propagandzie. Antysemityzm za-
czyna się od słów – a kończy zabójstwem. 

Prezydent Niemiec – państwa odpo-
wiedzialnego za Holokaust – Frank-Walter

Steinmeier powiedział m.in.: Stoję przed
wami obarczony ogromną historyczną wi-
ną – nasza odpowiedzialność za Holokaust
nie przemija. Jestem wdzięczny za cud po-
jednania i ...chciałbym powiedzieć, że na-
sza pamięć uczyniła nas odpornymi na zło,
ale ostrzega, że „duchy zła“ pojawiają się
w „nowych szatach“ i prezentują swoje
antysemickie, nacjonalistyczne idee jako
rozwiązania współczesnych problemów. 

Głos zabrali również prezydent Fran-
cji Emanuel Macron, wiceprezydent Sta-

nów Zjednoczonych Mike Pence, prezy-
dent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin,
prezydent Izraela Reuwen Riwlin oraz re-
prezentujący Wielką Brytanię książę Karol.

TTydzień po zakończeniu Forum, pre-
zes Instytutu Yad Vashem poinfor-

mował, że w czasie obrad Forum opubliko-
wano materiały, w tym film, które przed-
stawiały nieprawdziwie genezę II wojny
światowej oraz miejsce Polski w tych wy-
darzeniach. 

opracował MMIICCHHAAŁŁ  IIZZDDEEBBSSKKII

CCzytajàc kolejne arty-
ku∏y mo˝na zauwa-
˝yç, ˝e geneza ca∏e-

go zajÊcia tkwi w, wydawaç by
si´ mog∏o, ma∏o wa˝nym wyda-
rzeniu w Strasburgu we wrzeÊ-
niu ubieg∏ego roku. 19 wrzeÊnia
2019 r., odby∏o si´ posiedzenie
Parlamentu Europejskiego, na
którym europos∏owie uchwalili
kilka rezolucji. Obok innych do-
kumentów, europos∏owie uchwali-
li rezolucj´ W sprawie znaczenia
europejskiej pami´ci historycz-
nej dla przysz∏oÊci Europy. Doku-
ment nie by∏ kolejnym krokiem
milowym w historiografii, raczej
przypomnieniem znanych wcze-
Êniej faktów. Ju˝ na wst´pie eu-
ropos∏owie stwierdzili, ˝e: 80 lat
temu, 23 sierpnia 1939 r., Zwià-
zek Radziecki i nazistowskie
Niemcy podpisa∏y pakt o niea-
gresji, znany jako pakt Ribben-
trop-Mo∏otow oraz za∏àczony do
niego tajny protokó∏ dodatkowy,
w którym oba totalitarne re˝imy
podzieli∏y Europ´ i terytoria nie-
zale˝nych paƒstw na swoje stre-
fy interesów, co przyczyni∏o si´
do wybuchu II wojny Êwiatowej.
W nast´pnym punkcie dodano:
Majàc na uwadze, ˝e wskutek
paktu Ribbentrop-Mo∏otow, po
którym 28 wrzeÊnia 1939 r. pod-
pisano Traktat o granicach i przy-
jaêni mi´dzy III Rzeszà a ZSRR,

Polska zosta∏a zaatakowana
przez Hitlera, a dwa tygodnie
póêniej przez Stalina, co ozna-
cza∏o utrat´ niepodleg∏oÊci i bez-
precedensowà tragedi´ Pola-
ków, po czym stwierdzono, ˝e
zbrodnie nazistów zosta∏y zba-
dane podczas procesów norym-
berskich, natomiast ...wcià˝ ist-
nieje pilna potrzeba rozpowszech-
niania wiedzy na temat zbrodni
stalinizmu i innych dyktatur oraz
przeprowadzenia moralnej oce-
ny i prawnych dochodzeƒ w spra-
wie tych zbrodni. Warto zauwa-
˝yç, ˝e w tekÊcie odnoszono si´
równie˝ do losów Litwy, ¸otwy
i Estonii, które równie˝ ucierpia∏y
przez wspominany wy˝ej sojusz
niemiecko-rosyjski. W dalszej cz´-
Êci rezolucji jeszcze kilkakrotnie
napisano, ˝e przyczynà wybu-
chu najwi´kszego konfliktu
w dziejach ludzkoÊci by∏o podpi-
sanie paktu Ribbentrop-Mo∏otow
oraz przypominano o zbrod-
niach pope∏nionych zarówno
przez nazistowskie Niemcy jak
i komunistycznà Rosj´. 

No i sta∏o si´... W drugiej po-
∏owie grudnia 2019 r. W∏adimir
Putin zaczà∏ podczas ró˝nych
uroczystoÊci i przemówieƒ poda-
waç coraz to nowsze interpreta-
cje faktów historycznych, majà-
cych zdyskredytowaç zapisy
wspomnianej wczeÊniej rezolucji

Parlamentu Europejskiego. Ka˝-
da jego wypowiedê prowokowa-
∏a odpowiedzi i komentarze pol-
skich polityków, które nast´pnie
by∏y komentowane przez media
i polityków rosyjskich. ZostaliÊmy
zalani potokiem doniesieƒ me-
dialnych, pojawiajàcych si´ na-
wet kilka razy dziennie. Trudno
jest wy∏uskaç kilka powtarzajà-
cych si´ wiadomoÊci, powtarza-
nych przez przywódc´ Rosji za
ka˝dym razem. Dopiero po lek-
turze kilkudziesi´ciu artyku∏ów
ukazuje nam si´ bardziej usyste-
matyzowany obraz tego, co Ro-
sjanie chcà przekazaç Êwiatu. 

Pierwszym punktem spornym
mi´dzy naszymi paƒstwami jest
geneza II wojny Êwiatowej. Ob-
raz, który przed oczami maluje
nam Putin, ukazuje Polsk´ – paƒ-
stwo, które przed 1939 r. zbli˝a
si´ do nazistowskich Niemiec,
wspólnie z nim bierze ...udzia∏
w rozbiorze Czechos∏owacji,
a na koniec zostaje zaatakowa-
ne przed swojego dotychczaso-
wego sojusznika. Zgodnie z przy-
s∏owiem: Nosi∏ wilk razy kilka... 

Osoba postronna, analizujàc
rosyjskà retoryk´, powinna do-
ceniç kunszt historyków pracujà-
cych dla Putina. Fakty zosta∏y
dobrane tak, by razem tworzy∏y
alternatywnà histori´ – ró˝ni nas
zatem nie tyle sama faktografia,

co jej interpretacja. Nie mo˝emy
zaprzeczyç, by przed II wojnà
Êwiatowà Polska by∏a w z∏ych re-
lacjach z III Rzeszà. Od chwili
podpisania mi´dzy oboma kraja-
mi deklaracji o niestosowaniu
przemocy w 1934 r., a˝ do poczàt-
ku 1939 r. mieliÊmy jeden z lep-
szych okresów w stosunkach
z Niemcami. Za jeden z symboli
tego czasu uznaje sí  m.in. maj
1935 r., gdy w katedrze berliƒ-
skiej Hitler wzià∏ udzia∏ w uroczy-
stoÊciach ˝a∏obnych za zmar∏ego
Józefa Pi∏sudskiego, liczne spotka-
nia dyplomatów prowadzone
w dobrej, przyjaznej atmosferze,
czy chocia˝by dzia∏alnoÊç nie-
mieckiego ambasadora w Pol-
sce, hrabiego Hansa von Moltke.
Uznaje si´, ˝e a˝ do poczàtku
1939 r. Hitler widzia∏ w naszym
paƒstwie domniemanego so-
jusznika w przysz∏ej wojnie
z ZSRR, czemu dawa∏ wyraz
mi´dzy paêdziernikiem 1938 r.
a marcem 1939 r., proponujàc
m.in. przystàpienie Polski do
paktu antykominternowskiego. 

Zarzucajàc nam paktowanie
z Hitlerem, Rosjanie zapominajà
wspomnieç, ˝e w tym samym
1934 r. rzàdy II RP i ZSRR prze-
d∏u˝y∏y do 1945 r. obowiàzywanie
wspólnego paktu o nieagresji.
Gdyby pójÊç rosyjskim tokiem
myÊlenia, wynika∏oby z niego, ˝e
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nnaa  nnoowwoo  ppiisszzee  hhiissttoorrii´́  oossttaattnniieejj  wwoojjnnyy  ÊÊwwiiaattoowweejj..  ZZaabbiieerraajjààcc  ssii´́  ddoo  pprraa--
ccyy  nnaadd  ppoonnii˝̋sszzyymm  aarrttyykkuu∏∏eemm,,  wwppiissaa∏∏eemm  ww wwyysszzuukkiiwwaarrccee  iinneerrnneettoowweejj  ffrraa--
zz´́::  „„PPuuttiinnaa  hhiissttoorriiaa  PPoollsskkii““  ––  ppoojjaawwii∏∏oo  ssii´́  kkiillkkaa  mmiilloonnóóww  wwyynniikkóóww  ––  oodd  aarr--
ttyykkuu∏∏óóww  pprraassoowwyycchh,,  ppoo  kkoommeennttaarrzzee  nnaa  ffoorraacchh  iinntteerrnneettoowwyycchh..  TTaakk  bbaarr--
ddzzoo  wwyyppoowwiieeddzzii  PPuuttiinnaa  ppooddggrrzzaa∏∏yy  aattmmoossffeerr´́  ww nnaasszzyymm  kkrraajjuu..  
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Polska równie˝ by∏a sojuszni-
kiem ZSRR, który to nasz kraj
napad∏ 17 wrzeÊnia 1939 r. Pod-
noszàc argument o paktowaniu
Polski z III Rzeszà trzeba wyjaÊ-
niç czym by∏a obowiàzujàca
w polskiej polityce przedwojen-
nej zasada „polityki równych od-
leg∏oÊci“, która mia∏a na celu za-
chowanie tych samych relacji za-
równo z nazistowskimi Niemca-
mi, jak i komunistycznym ZSRR,
stawiajàc znak równoÊci mi´dzy
oboma re˝imami totalitarnymi. 

Trudniej polemizowaç z ar-
gumentem, jakoby Polska mia∏a
braç udzia∏ wspólnie z Niemcami
w rozbiorze Czechos∏owacji. To
bolesne uogólnienie, w którym
tkwi ziarno prawdy. We wrzeÊniu
1938 r., w Monachium, przedsta-
wiciele Niemiec, W∏och, Francji
i Wielkiej Brytanii, nie pytajàc
o zgod´ rzàdu Czechos∏owacji
(nie zosta∏ na konferencj´ zapro-
szony), zgodzili sí  na zaj́ cie przez
Hitlera cz´Êci ziem czechos∏o-
wackich – tzw. Kraju Sudeckiego.

Po powrocie z Monachium
brytyjski premier Neville Chamber-
lain, og∏osi∏: Przywo˝´ wam po-
kój! Najdosadniej konferencj´
oceni∏ Winston Churchill: Anglia
mia∏a wybór pomi´dzy wojnà
i haƒbà. Wybra∏a haƒb´, ale b´-
dzie mia∏a wojn´.

W Monachium postanowio-
no, ˝e w póêniejszym czasie zo-
stanie zwo∏ana kolejna konferen-
cja, która rozstrzygnie polskie
pretensje do Zaolzia. Polacy nie
czekali na spotkanie dyploma-
tów – z chwilà, gdy Wehrmacht
wkracza∏ do „Sudetenlandu“, od
wschodu do Czechos∏owacji
wkroczy∏o Wojsko Polskie, zaj-
mujàc Zaolzie. 

Opinia publiczna paƒstw euro-
pejskich odebra∏a to jako dzia∏ania
sojuszniczych armii. To samo po-
wtarza dziÊ Putin, nie wyjaÊniajàc,
˝e wkroczenie polskich ˝o∏nierzy
na Zaolzie w paêdzierniku 1938 r.
nie by∏o wspó∏pracà sojuszniczà
z III Rzeszà, a jedynie karygod-
nym b∏´dem polskich polityków,
którzy w najmniej odpowiednim
czasie postanowili odzyskaç zie-
mie utracone w 1920 r. 

Czystym ∏garstwem natomiast
mo˝emy nazwaç ponawiane wcià˝
przez Rosjan opinie na temat
wkroczenia Armii Czerwonej na

Kresy Wschodnie 17 wrzeÊnia
1939 r. Tutaj powraca stalinow-
ska interpretacja tego wydarze-
nia, jakoby: ZSRR wkroczy∏ do
Polski, bo ca∏kowicie straci∏a
kontrol´ nad sytuacjà. Nie by∏o
wtedy ju˝ mowy o jakichkolwiek
negocjacjach, gdy˝ polski rzàd
znajdowa∏ si´ gdzieÊ w okoli-
cach rumuƒskiej granicy, jak opo-
wiada∏ Putin. O przyczynie wtar-
gni´cia wojska ZSRR do Polski –
ustaleniach poczynionych pod-
czas podpisywania paktu Ribben-
trop-Mo∏otow, które znalaz∏y si´
w tajnym protokole, daremnie
szukaç w rosyjskiej historiografii.
Dlaczego rzàd polski znajdowa∏
si´ wówczas przy granicy rumuƒ-
skiej, te˝ nie ma ani s∏owa. Polskie
oddzia∏y znajdowa∏y si´ przy tzw.
przedmoÊciu rumuƒskim, czeka-
jàc na spodziewanà odsiecz wojsk
brytyjskich i francuskich – po-
moc, która nigdy nie nadesz∏a. 

Na koniec, powraca odwiecz-
na teoria, g∏oszàca, ˝e: Za zmia˝-
d˝enie na froncie sowiecko-nie-
mieckim trzech czwartych si∏ Hit-
lera kraje wolnej i demokratycz-
nej Europy, w tym Polska, powin-
ny byç zobowiàzane Zwiàzkowi
Radzieckiemu. Nie mo˝na odmó-
wiç Rosji ogromnego wk∏adu
w zwyci´stwo aliantów w II wojnie
Êwiatowej i zapomnieç o ponad
10 mln ̋ o∏nierzy Armii Czerwonej,
którzy zgin´li podczas ostatniej
wojny. RównoczeÊnie nie mo˝na
zapominaç, ˝e wkroczenie Armii
Czerwonej do Polski nie oznacza∏o
wyzwolenia naszego kraju, a jedy-
nie nowà okupacj´. I tutaj Putin
znów wbi∏ szpilk´: Taki sam rodzaj
ludzi, którzy negocjowali z Hitlerem,
teraz niszczy pomniki ˝o∏nierzy-
wyzwolicieli z Czerwonej Armii,
którzy wyzwolili Europ´ i Euro-
pejczyków od nazizmu. Mo˝emy
jedynie domyÊlaç si´, ˝e nawiàzy-
wa∏ on do dewastacji cmentarza
˝o∏nierzy radzieckich w Gdaƒsku
w sierpniu 2018 r. i dewastacji
pomnika Zygmunta Berlinga na
warszawskiej Saskiej K´pie.

Nasuwa si´ proste pytanie:
po co to wszystko? Czemu majà
s∏u˝yç kolejne wypowiedzi Puti-
na? Premier Mateusz Morawiec-
ki pod koniec grudnia ub.r. zau-
wa˝y∏, ˝e dzia∏ania Putina mogà
mieç na celu odwrócenie uwagi
Rosjan od problemów trapiàcych
ich kraj: nieudanej próby ca∏kowi-

tego podporzàdkowania Bia∏oru-
si, przed∏u˝eniu przez Uni´ Euro-
pejskà sankcji za bezprawnà anek-
sj´ Krymu. 

Dziennik Gazeta Prawna opu-
blikowa∏ wyniki sonda˝u (styczeƒ
2020 r.) przeprowadzonego w Pol-
sce, Wielkiej Brytanii, Francji, Nie-
mczech  i W∏oszech. Ze stwierdze-
niem, ˝e: We wrzeÊniu 1939 r.
rozpocz´∏a si´ II wojna Êwiatowa
– wówczas Niemcy i Zwiàzek Ra-
dziecki (Rosja) zaatakowa∏y Pol-
sk´ zgodzi∏o sí  51% Niemców,
52% W∏ochów, 61% Brytyjczyków, 
64% Francuzów i 87% Polaków. Ana-
logicznie za Polsk´ i Polaków, ja-
ko ofiary II wojny, uznaje nas 68%
W∏ochów, 71% Niem-
ców, 85% Francuzów
i tyle˝ samo Brytyj-
czyków oraz 96%
Polaków. 

Patrzàc na takà
sytuacj´ oczami po-
litologa, dzia∏ania te
mo˝emy nazwaç pro-
wadzeniem przez Ro-
sj´ polityki histo-
rycznej. Wysy∏ane
przez prezydenta
Putina komunikaty
sà jednoznaczne
i majà równie˝ je-
den cel – przywró-
ciç Rosjanom mit
Wielkiej Wojny Oj-
czyênianej. Mit, na
który sk∏ada∏y si´
miliony istnieƒ, któ-
re zjednoczone pod wspólnym
has∏em walki z „faszystami“ ru-
szy∏y z najdalszych zakamarków
ZSRR, z terenów ka˝dej socjali-
stycznej republiki radzieckiej: tak
Azerbejd˝aƒskiej, jak i Turkmeƒ-
skiej, Kazachskiej i Gruziƒskiej,
Estoƒskiej, jak i Ukraiƒskiej ...do
walki z III Rzeszà. Byç mo˝e roz-
winie to to˝samoÊç spo∏eczeƒ-
stwa zarówno rosyjskiego, jak
i ukraiƒskiego, które s∏yszàc te
same komunikaty, zjednoczy si´
wokó∏ przywódcy tak, jak zrobi∏o
to ju˝ raz, 79 lat temu. A mo˝e
wspólnie b´dà Êwi´towaç ko-
niec wojny, jak 75 lat temu?
W tym roku mija okràg∏a rocznica
zakoƒczenia II wojny Êwiatowej.
Inaczej obchody w Moskwie b´-
dà przebiegaç gdy, oglàdajàc de-
filad´ armii rosyjskiej, Rosjanie
b´dà pami´taç, ˝e oni te˝ mieli
ogromny wk∏ad w wybuch tego

konfliktu, a inaczej b´dà patrzeç
gdy, odrzucajàc pami´ç o pakcie
Ribbentrop-Mo∏otow, spojrzà na
siebie jako na ofiary, zaatakowa-
ne w czerwcu 1941 r., które mimo
ogromnych strat, odepchn´∏y na-
jeêdêc´ i ostatecznie pokona∏y
go. Temu te˝ s∏u˝y prowadzenie
polityki historycznej, niejedno-
krotnie zgodnie z maksymà mini-
stra propagandy III Rzeszy Jose-
pha Goebbelsa: K∏amstwo po-
wtórzone tysiàc razy staje si´
prawdà. 

Na zakoƒczenie pozwol´ so-
bie zacytowaç wypowiedê prezy-
denta Putina z grudnia 2019 r.,
który podsumowywa∏ historí  II woj-

ny Êwiatowej w latach 1939-1941.
Nazistowskie Niemcy 1 wrzeÊnia
1939 r. napad∏y na Polsk´, a 22
czerwca 1941 r. na ZSRR. To jest
fakt historyczny. Mo˝emy te˝ jego
s∏owa rozwinàç o kilka faktów: Na-
zistowskie Niemcy 1 wrzeÊnia 1939 r.
napad∏y na Polsk´ (nast´pnie 17
wrzeÊnia 1939 r. ZSRR, b´dàce
w sojuszu z Hitlerem zaatakowa∏o
Polsk´, ∏amiàc przy tym traktat
o nieagresji z tym krajem), a 22
czerwca 1941 r. Niemcy napad∏y
na ZSRR. To jest fakt historyczny. 

Zarówno moja wersja przemó-
wienia Putina (uzupe∏niona o jed-
no zdanie), jak i jego autorska, sà
prawdziwe i opierajà si´ na faktach
historycznych – ró˝nià si´ jedynie
sposobem patrzenia na wydarzenia.
Niemniej, zarówno autor artyku∏u,
jak i prezydent Rosji, majà tutaj ra-
cj´ i nie mijajà si´ z prawdà. 

MMIIKKOO¸̧AAJJ  ¸̧UUCCZZNNIIEEWWSSKKII

[ Dokoƒczenie ze str. 5
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OO TTYYMM WWAARRTTOO WWIIEEDDZZIIEEåå

WSPARCIE DLA INWALIDÓW
W zwiàzku z licznymi pytaniami dotyczàcymi wyp∏aty przez ZUS dodatku pieni´˝nego do renty inwalidzkiej w wy-

sokoÊci 850 z∏, który zosta∏ wprowadzony w maju 2019 r. informujemy: dodatek, o którym mowa w art. 12a ustawy
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin przys∏uguje osobom, które spe∏niajà ∏àcznie poni˝-
sze kryteria: 

•• sà inwalidami wojennymi w rozumieniu ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych, 
•• posiadajà uprawnienia kombatanckie, 
•• otrzymujà rent´ o symbolu Êwiadczenia WZIW. 
Dodatki sà wyp∏acane przez ZUS z urz´du od paêdziernika 2019 r. z wyrównaniem od maja 2019 r. 

adwokat KRZYSZTOF RINAS

Uprzejmie informujemy, ˝e majàc na
uwadze pozytywne skutki dotychczasowe-
go programu dofinansowania zakupu apa-
ratów s∏uchowych dla cz∏onków Korpusu
Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç RP
w sferze poprawy jakoÊci ˝ycia osób
szczególnie zas∏u˝onych w walce o odzy-
skanie niepodleg∏oÊci i suwerennoÊci Oj-
czyzny, program ten b´dzie kontynuowa-
ny w rozszerzonej wersji w 2020 r. 

W ramach tegorocznego Programu do-
finansowanie do zakupu aparatów s∏ucho-
wych mogà ubiegaç si´ nie tylko cz∏onko-
wie Korpusu Weteranów Walk o Niepodle-
g∏oÊç RP, ale tak˝e pozostali kombatanci,
ofiary represji, osoby deportowane do pra-
cy przymusowej oraz osadzone w obozach
pracy przez III Rzesz´ i Zwiàzek Socjali-
stycznych Republik Radzieckich, ˝o∏nierze
zast´pczej s∏u˝by wojskowej przymusowo
zatrudniani w kopalniach w´gla, kamienio-
∏omach, zak∏adach rud uranu i batalionach
budowlanych oraz cywilne niewidome ofia-
ry dzia∏aƒ wojennych. 

ZZaassaaddyy::  
11.. Pomoc pieni´˝na na zakup aparatu

s∏uchowego/aparatów s∏uchowych przy-
znawana jest decyzjà Szefa Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych na wniosek osoby uprawnionej. 

22.. Osobami uprawnionymi do korzysta-
nia z Programu sà kombatanci oraz ofiary re-
presji, o których mowa w ustawie z 24 stycz-
nia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach b´dàcych ofiarami represji wojen-
nych i okresu powojennego, osoby deporto-
wane do pracy przymusowej oraz osadzone
w obozach pracy przez III Rzesz´ i Zwiàzek
Socjalistycznych Republik Radzieckich,
o których mowa w ustawie z 31 maja 1996 r.
o osobach deportowanych do pracy przy-
musowej oraz osadzonych w obozach pra-
cy przez III Rzesz´ i Zwiàzek Socjalistycz-

nych Republik Radzieckich, ˝o∏nierze zast´-
pczej s∏u˝by wojskowej przymusowo zatrud-
niani w kopalniach w´gla, kamienio∏omach,
zak∏adach rud uranu i batalionach budowla-
nych, o których mowa w ustawie z 2 wrzeÊ-
nia 1994 r. o Êwiadczeniu piení ˝nym i upraw-
nieniach przys∏ugujàcych ˝o∏nierzom zast´-
pczej s∏u˝by wojskowej przymusowo zatrud-
nianym w kopalniach w´gla, kamienio∏o-
mach, zak∏adach rud uranu i batalionach bu-
dowlanych, cywilne niewidome ofiary dzia-
∏aƒ wojennych, o których mowa w ustawie
z 16 listopada 2006 r. o Êwiadczeniu pieni´˝-
nym i uprawnieniach przys∏ugujàcych cywil-
nym niewidomym ofiarom dzia∏aƒ wojennych. 

33.. Pomoc mo˝e byç przyznana na do-
finansowanie zakupu jednorazowo maksy-
malnie dwóch aparatów s∏uchowych –
w przypadku niedos∏uchu obustronnego
(po jednym aparacie na ka˝de ucho). 

44.. Program b´dzie trwa∏ do 31 grudnia
2020 roku lub do dnia wyczerpania prze-
znaczonych na jego realizacj´ Êrodków fi-
nansowych (je˝eli nastàpi to wczeÊniej). 

SSppee∏∏nniieenniiee  kkrryytteerriiuumm  ddoocchhooddoowweeggoo::  
aa)) dla osoby prowadzàcej samodzielne

gospodarstwo domowe – dochód netto nie
przekracza kwoty stanowiàcej równowar-
toÊç 440% najni˝szej emerytury og∏aszanej
przez Prezesa ZUS, tj. 4.531,12 z∏ netto. 

bb)) dla osoby prowadzàcej wspólne go-
spodarstwo domowe – dochód netto nie
przekracza kwoty stanowiàcej równowar-
toÊç 300% najni˝szej emerytury og∏asza-
nej przez Prezesa ZUS, tj. 3.089,40 z∏ netto.

KKoonniieecczznnooÊÊçç  zz∏∏oo˝̋eenniiaa  wwnniioosskkuu  oo pprrzzyy--
zznnaanniiee  ppoommooccyy  ppiieennii´́˝̋nneejj..  DDoo  wwnniioosskkuu
ddoo∏∏ààcczzaammyy::  

aa)) faktur´ VAT uwzgl´dniajàcà dofi-
nansowanie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS
lub innych êróde∏, wystawionà w terminie
do 12 miesi´cy przed z∏o˝eniem wniosku
o przyznanie pomocy w ramach Progra-

mu, lub aktualnà kopi´ zlecenia na zaopa-
trzenie w aparat s∏uchowy/aparaty s∏ucho-
we potwierdzonà przez Narodowy Fundusz
Zdrowia, a nast´pnie faktury pro forma lub
kosztorysu uwzgl´dniajàcego dofinansowa-
nie z NFZ, PFRON, PCPR, OPS lub innych
êróde∏ wystawionego w terminie do 3 mie-
si´cy przed z∏o˝eniem wniosku o przyzna-
nie pomocy w ramach Programu, 

bb)) dokumentu potwierdzajàcego wy-
sokoÊç dochodu wnioskodawcy/rodziny
wnioskodawcy wystawionego w terminie
do 3 miesi´cy przed z∏o˝eniem wniosku
o przyznanie pomocy w ramach Progra-
mu. Termin 3 miesi´cy nie dotyczy doku-
mentów potwierdzajàcych aktualnà wyso-
koÊç Êwiadczeƒ o charakterze sta∏ym, ta-
kich jak: emerytura, zasi∏ek sta∏y itp. 

cc)) faktura VAT lub pro forma powinna
byç wystawiona na nazwisko wnioskodawcy. 

dd)) dofinansowanie przyznawane jest
w wysokoÊci do 100% ró˝nicy pomi´dzy ce-
nà ca∏kowità aparatu s∏uchowego/aparatów
s∏uchowych a dofinansowaniem z NFZ,
PFRON, PCPR, OPS lub innych êróde∏, ale
nie wi´cej ni˝ 5.000 z∏ brutto za jeden aparat. 

ee)) przy ustalaniu wysokoÊci przyznane-
go dofinansowania b´dzie uwzgl´dniana po-
moc udzielona przez Szefa Urz´du na zasa-
dach ogólnych na ten sam cel (zakup apara-
tu/aparatów s∏uchowych) w latach
2017–2019 r. O t´ kwot´ b´dzie pomniejsza-
na wysokoÊç dofinansowania przyznawane-
go na podstawie Programu na 2020 r. 

ff))  przyznana pomoc pieni´˝na przeka-
zywana b´dzie wnioskodawcy, który
wczeÊniej dokona∏ zakupu aparatu/apara-
tów i poniós∏ koszty na wskazany przez
niego rachunek bankowy. 

gg))  dofinansowanie w ramach Progra-
mu na 2020 r. nie mo˝e byç przyznane dla
osób, które skorzysta∏y z Programu w la-
tach 2017–2019 r.                            UdsKiOR

DDooffiinnaannssoowwaanniiee  zzaakkuuppuu  aappaarraattóóww  ss∏∏uucchhoowwyycchh  ww 22002200  rrookkuu


